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Saarnaajan kirjan kolmannessa luvussa on pitkä sarj8. viisaita neuvoja, jotka kaikki alkavat sanalla 'Aika on ••• •. Kaikella on aikansa, aivan vastakkaisillakin toimilla : 'Aika on valittaa ja aika hypellä'. Tämä viisaus tahtoo terävöittää meidän näkbHykyämme, että tietäisimme, mikä milloinkin on viisasta. Viisautta on Jumalan tahdon noudattaminen ja sen tajuaminen maailman tapahtumissa.
Kuluva talvi on ollut tapahtumarikas. On selvästi tulossa jotakin uutta. Aikakausi, jota leimasi mm uskonnonvastaisuus, on
jäämässä taakse. Nyt kysellään elämän perusarvoja aivan uudella tavalla. Henkinen ilmapiiri on muuttumassa.
Nyt on aika olla terävänäköinen. Aikan8, jolloin kristillinen
usko esim kulttuurielämäs sä oli suorastaan henkisen vainon
alaista, tarvittiin rohkaisua ja i~ostamista. Aikana, jolloin
myötätuuli on viriämässä, tarvi ts.an ajatuksen rai ttiutta. Ei
kaikki kiiltävä ole kultaa. Herätyksen liepeillä on lieveilmiönsä. Ja ne, joille kristillinen usko on vihattava asia,
ovat kärkkäi tä käyttämään kaikkia täll8.isia. lieveilmiöitä helposti hyväkseen. Kaikki epäraitis uskonnollisuus on heille
elävä todistus siitä, että epätosi l~uselma 'oopiumista kansalle' olisikin totta. 'Kaikella on mää räaikansa, ja aikansa on
joka asialla tai vaan alla,' sanoo viisas Saarnaaja.
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TEOKSEN IDfA
lt44rll TVOHON
1 Kuvanveistäjä Martta Miilus, milloin aloitit taiteellisen
ty ösi ?
- Vasta vuonna 1958, lcun la-pseni olivat kasvaneet omillaan toimeentuleviksi ja its ellä ni oli tilaisuus siirtyä kotirouvaksi.
1 Onko suvussasi ollut kuvaamataiteilijoita eunen sinua ?
- Ei niin voi sanoa . Äitini piirsi kyllä hyvin sekä kynällä
että hiilellä, vaikka ei ollut s aanut minkä:-tnlaista OlJ etusta.
Äitini suvussa on myös muutama graa fikko.
1 Kenen johdolla itse olet tutustunut kuvataiteeseen ?
- Pentti Melanen, Heilcki Liimat ain~m ja Tapani Lemminkäinen ovat
toimineet oh jaa jinani piirustuksen ja maalauksen: osalt a Lallden
piirustuskoulussa. Lahden kesäyliopistossa Oiva Koivisto ja
väst eråsilainen Isaksson gr a fiikan j a maa.l aulcsen osa lt a , kuvanveistossa sain ounia Toivo Pelk oselta.
1 Olet siis suunnannut mielenlci intosi sekä vcist.oon että maalaukseen. Kumpi on l äheisempää ?
- En aseta niitä paremmuusjärjestykse en . Kun s a an jompaan kumpaan
ilmaisumuotoon liittyvä n idean, toimin aimoastaan sen parissa,
kunnes työ on valmis.
1 Kuvanveistotöihisi kuuluu useit a muotolcuvia. Asetatko etusijalle mallin häk äisyyden vai sisäisen näkemyksesi ?
- Veistoksesta täytyy tunte a malli , mutta se on taidetta vasta,
kun siisä näkyy myös hänen luonte ensa .
1 Millaist a vuorovaikutusta on kohdallasi ollut uskolla ja taiteella ?
- Ensimmäinen vei stokseni oli ki psimallin mulcaan yksityiskohta
Michelangelon pats aast a , ' Moo s eksen' jalka. Sen muoto puhutteli
minua. Pidin sitä johdatuksena eteenpäino Toinen t yöni , nubialais en naisen pä.ä , vei minu a edell een Je e sulcsen tallaamille ~oluil
le.
- Näinä vuosina olen s 8:=mut veistä ä elävän mal l in mulcaan, tuntea
tehtävi:en vaik euden sekä my ös, että nöyrästi nyydettyäni on
apu aina tullut sekä kuve..nveistoon että yksityiselämän v a ilceuksiin. Koen saaneeni ' a rmoa annon päälle'.
1 Mitä ajattelet nykyisestä kirkk otaiteest a ?
- Tietenkin arkkitehtuuri mää rää suu ren osan tai teen lH8.dusta.
Seurakuntal a isen pitäisi kui tenlcin voida ymmärtää , mikä Raamatun a ihe on kyseessä.
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Lahtel a inen kuvanveistäjä Martta Miilus on osa llistunut
kotimaassa taiteilijaseurojen näyttelyihin eri nuolilla
maata G ~ert aa , VRn Taideliiton nqyt telyihin 7 kert aa (
( kut suv1eraana esim Gal erie Hörha.m.rnar 1968 ) • Esillä
akvarel leja, öl j yvärit öitä , r eliefejä , veistok sia. Tllkomailla FISA ICin nävi~t elyt Belgra d '69, Fri bourg ·
'71, r;;:ons '73, Houen '77·, viimeksimainitust a palkinto
vei stosty östä .
-Martta Miilukselle on Suomen Kristillisen Ta ideseuran
johtokunta pä;j.ttänyt myöntää tun.rmstuspal kinnon, jonka
luovutus t apahtuu seuran vuosijuhlas s a Helsingissä
1978- 04-16?
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C. S. Lewis~ science-fiction

Jliksi si"rilisaatioane ulkopuolella olisi avauduttava pimeä, luotaaaaton, ellei %Q't tnt.ora staan kauhuol entoj•:m kansoittaaa Diin 'Vf1hil1tlUbl aerkitykset&l avaruus ? Lewisin avaruus ( 'heav eDS') huokuu .isällistä 8J1Dpatiaa , läb.ei 8)7ttä.' Pimev.s j a ilmakehän peh:alenJVStl. vailla oleva valo tarkkail evat hiljaisina j a väl istä toiaivinald.n saapuj aa. Jlää.ränpä.ä.s sä asuu outo ja rotu ja - ei aeihill
~erraten moninkertais en turmelt uneita, elämisenmahdollisuut ensa
turhentanei ta ja tyhjiinammentanei t a vaan J111önteisesti, l uovasti
ja epä.itsekkää.sti eläville
Englantilainen monen kirjallisp.udenl.a:Jin alueella toiminut filologi
ja kirjailija C S Lewis asettuu lukijan tarkastelt avaksi kypsäntuntuisena, l uovasti ajattelevana henkilönä. Hänen vaiht elevia aloja koskettelevasta tuotannostaan erottuu saarekkeeksi kolmen tiete~sromaanin kokonaisuus, meillä englanninkielisenä saatavana olevat'Out of the silent planet•, 'Voyage to Venus', 'That hideous
strength' •.
~ietei8kirja1liauudessa ongelma usein pe~styy kasvottoman pahan
kohtaamiseen, epämääräisyydessään ahdistavan ilmiön kera ottelemiseen. Alan ammattilaisten luomat hellldlöltuvat ovat myös joskus
jäädä juonta muovaavien teknisten ja biologisten Däppäryyksien
varjoon. !ieteiskirja, kuten muukin opus, saattaa kehkeytyä
mielenkiintoisen, mutta teoksen sanottavan kannalta toisarvoisen
oheisteeman ympärille. Syvemmän sanoman, mahdollisen setämäiaen
tUleVaisuudesta varoittelun,ymppääminen mukaan onnistuu tä.l~öin
vaikeasti.

C S Lewisin t ekstin mielenkiintoisimpia puolia on harrastamensa
•normatiivinen l uovuus •, peruslaatuisten ajatusmallien yllättävä
huojuttelu. lukija ha~aitsee ajatusvirheitä, todellisuusvääristymiä
jokapäiväisiksi selvyyksiksi kehittynei sSä perusajatuksissa. Lewis
ei pyri nihili sti sesti ha j ottamaan olevia kielteisiksi kokemiaan
rakenteita, v aan oi valluksist a, j otka usein ovat si8ä.isiä, saattaa
kasvaa-elämis en k annalta r akent eellista tietoisuutta.
H18toriantutkimus oli kirjailijat oiminnan ohella Lewisin erikoisaloja. Nykyluki ja on luontaisen sitoutunut omaan aika- aks elin pist eeseensä. Historiantutkimuksen alalla ajatuksensa oikeisiin mittoihin suhteuttaneen mieh en t uottama kuvitt eellinen teksti aukoo
ajatusuria h er k emmin kuin t eknispohj ainen science fiction. Ol emme
hyvin totutettuja uskomaan i t aeemme ja ohittamaan kysymykset sisimmän ominaislaatumme pimeistä puolista. Lewis lii kkuu moraal isesti
turmeltumattomissa kosmisissa kulttuureissa ~a pUhkoo kuplia si itä ,
millaista on eettisesti tasoka-s· Glämä. 'Eettisesti tasokas• ei ole
verettBmän aneeminen määre elämän kokonaisuudelle, johon Lewisillä
liittyy uudelleen alkamisen ja anteeksisaamisen mahdollisuus. Ih-

misen IQ"Viä ongelmia on usein pakko II!Uiaita itselleen hävilimllt6n
arvo elämäl~ oikein. Lewisin resepti ei ole tämä, neu7otisoiva
ja pako~nen. Noidankehän sijasta hän aukaisee näköa1o ja ihmisen kautta menneisyyteen, tulevaisuuteen, koko ajBD kaareen.

s··

Hienovaraisesti rake~ttuja allegorioitaan Lewis ei osoitellen
selittele. Lukija saa löytää ne esimerkiksi monien kosketuskohtien
kautta Raamattuun. Uusi, syvällinen tekstien taso avautuukin tästä.
Kirjojen syvin sisält8 vaikuttaa olevan rikkaasti ja vapautuneesti
kehystää Raamatun ydinsanomaa.j Tuotantonsa kristinuSkoa koSkevissa
esseissä Lewis on osoittautunut nöyrästi ja s,rvästi uSkon koskettaaaksi mieheksi.
Juonen etenevän imun ansiosta Lewisin parissa viihtyy, mutta erityisimmän.maun lukutapahtumaan tuo tieto siitä,.että tarjolla on oivalluksia, rakentavaa ti etoa elämän käsitt elyyn.:.~
Antero P01so
1 Clive Staples newis syntyi 1898
Belfastissa, kuoli 1963. CSL toimi
opettajana Oxfordiss a 1927 ••• 54, vuodesta 1955 keskiajan lopun ja renessanssin englantilaisen kirjallisuuden
professorina Cambridgessä . Suomeksi
kää nnettyjä teoksia Kärsim~ksen ongelma ( alkukielellä 1940 ), PaholaiAen kirjeopisto ( 1942 ), Velho ja
leij;ona ( 1950 ) , Prinssi Kaspian
( 1951 ), Ehyt elämä ( 1952 ), Entisen ateistin kristillisiä esseitä
( 1967 ). Alkukielellä lisäksi Suomessakin saa tavissa myös muuta tuotantoa.
~

Colliander KU:ssa
e

Taiteilijan rehellisyys elämän ilmiöiden kuvaajana saattaa
koskettaa yli katsomusrajojen. Tästä yleisinhimillisyydestä
esimerkkinä päivälehden kirjallisuuspalstan kommentti Tito
Collianderin kirjan 'Armahda meitä' sisällöstä :
- Usein Collianderin kerront a saaiVUttaa vangitsevan
int ensit eetin, jonka ansio sta kuvatut tapahtumat jäävät selkeästi mieleen. Tällainen on esimerkiksi vanhan
Robkinin pahoinpitely kaupassa. Psykolcgisena erittelijänä Colliander myös yltää syvälle.
- Collianderin taide on siis tällaisine ominaisuuksineen kiehtova a. Mutta sitten kun hän alkaa tulkita
elämän olemusta, täytyy valitettavasti myöntää, että
vieraaksi jää, kovin vieraaksi. Collianderin ajattelun keskeistä ainesta on ortodoksinen uskonto. ffån
operoi sellaisin käsittein kuin synti, sovitus ja
armahdus.

Näin siis pahoitteli T Salminen Kansan Uutisissa 1976-11-21.
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1 Tuhatuäinen
kuuli ja Joukk o
iltakonsertissa
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aaltoilevien peltoruutujen k e s ke l lä kohoavan ky l ä n
kupeessa Etelä- Englannissa viete"ttiin eloku i s~ na ..v ~iko nlo ppun a ,
pai kal li s en August Bank Holiday~ aikaan, merk~ttava tapa~tuma .
Kaikkialta Englannista , osin myos Hollaon~sta , NorJas~a ~a
muualta mannermaalta kertvi no i n 7 000 nuorta vuotu~s~ks~
muodostuvil le kr is t i llisen nuorisokulttuurin fes i vaaleille .
Greenbelt Festivals pidettiin Bedfordin l ~ heise e n Odell i n
kylään kohonneessa isojen j a pienten tel tl ojen ry}.e lmässä .
Ohjelmassa merld ttävä sija oli hene:e l li selJ ä nuorisomusi iki lla ,
keskipfi. ~v ; .,;..., V"ihto eht oisia samanaikaisia konsertt e ja tel t oi ssa ,
usean tunnin suv r ta-oahtuma ulkoilmanäyt t ämöll ä yhteisl au~avan ja t aputtav a n yleis ön l evittyessä myöhä iskesän ilJassa tumm enev r> l l E. nurmel le. Säveletön ohjelmaosuu s
koostui seminaareista, r f'amattutunne i sta ja näyttelyistä . Paikall e nousseissa nikku ko jui ssa esi ttelivä t kristilliset j ä r jest öt to imint aan s a , ostettaviss2. oli kristilJ isten kustantaji en kirjallisuutta , levyjä , j u listeita . Luonnontuotteita , k e ramiikkatöitä , punonnai s i a • Oma.n vapautuneen lisän sä tilanteeseen toi jUrjestetty l astenoh~e lma 'Mr Hipn oin een ' , Kri st i lli s et öracma - jro t<>nssiryhmä t e s it ti v ä t tuotteitaa n .
Yleisesti ott aen Greenbelt yllätti raikkaalla kristillisyydell ti.'; n , joka tuntui v ti.l tt ä vän >ekä kankean oikea onnisuuden että
ve s it tyneen harrastelun harhapolut . Kyseessä on kokoansa nähden noik':euksel1 inen nuorisotapahtuma , i lman p i:i ihtei tä , ilman
j 'crj estyshäiri 'iitä . Ajoittain joutui ni n istäma~n it s eäiin
kulkies-nan to iveiden toteutuman k e s kelJ ä , Ul koa tulevalJ e jo
Enr-:lo.re1in h oidet tu ja nienipiirteinen, kail<:ldalta kauan asutun
tuntua henk~vä maisema muodostaa el'~myksen . Ojat t omat tiet ,
roome.leisaikaiset silla t, -oens?saitojen ruuduttamat viljelyaukeat, i kivenhat lehdot. My ös julistus a.vP.si näkökulmia t uo reell a t a v all::o , -ouheen k ohde huomioi tiin sek'1 etsittäessä
he de lmi.illisic'. oimintat rm oj a k ult tuuri n k entässä et t ä auottaessa t'J'i· TJuht8PSti hene;elJ isen eh;.Män alueella .

• Tai te en mor a aliky symy ksiä - 'Sex
in årt : John Peck

Greenbelt Fe st ivals - t apahtuman takana on paikallisten
nime ·käiden nuori s okulttuurista kiinnostuneiden kris titty jen muodostama päiitoimikunta. Festiv aalin taloudesta huomattavin osa katettaneen pää sylip-outuloilla,
lisäksi t ap ahtumaa tukee ' Deo Gl oria Trust' -säätiö.
Koska GFn tiedotus ei v a litet tavas ti tavoi ttane maatamme, j ä rjestäj ä n osoite : Greenbelt Festivals 1
Green Farm 1 Monewden 1 .Voodbridge 1 Suffolk 1
England.
AP

• Festivaalituttavaus :
leedsiläinen g r aafikk o
ja arkkitehti Pet e r
Julings
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Monet meistä ovat nähneet jäljennöksiä kuuluisasta Mi l let'n maalauksesta "Angelus": Siinä mies ja vaimo ovat hilj e n t y n eet kuule maan ehtoakellojen soit t oa. Meillä luterilaisissa ki r k oissa "sunnuntai soitetaan s is ä än" l a uantain iltasoitol l a klo 18 . Ka t o l isissa
maissa kirkonkelloilla ilmo i t e t aan usein vuoro k auden aikoja ja sää nnöllisesti tois t uvista rukoushe t kistä .
Joitak in aikoja sit t en mu utamat Helsing in seurakun t a laiset valittivat ,
e t tä kirkon k ellojen moikina h ä iritsee sunnun t aiaamui s i n he id &n rauhaansa. Tunnettu l ä äkäri-kirjailija Alexis Carrell t a as san oo nyk yajan ihmisen suurimmaksi puutteeksi sitä, e t tei h ä n l:uule k irkonkello jen soittoa syvälle sieluun sa. Kirkon t orni t a n tava t yhä l e i man kaupunkikuvalle, mu t ta kellojen ääni hukkuu liike n teen kohinaan ja tehtaanpiippujen kimeihin huutoihin. Ajattelen taas t uota Yrjö ~ ervosen
kuvausta kotiseu t unsa kirkonkellojen s oitosta. Kauk aa kuulu i kumahdellen ääni k irkonke llojen, kuten Järn e feltin s ä velt ämässä laulussa
sanotaan. Se kantau t ui yli viljapeltojen , metsien , vesien , ja k aiku
toisteli sanomaa. Se oli ihmisen puhetta ihmiselle Jumalan asiasta.
Kirkon t ornissa oli tuollainen Notre Darnen kellonsoittaja , ihminen.
Mutta miten on tilanne ny t ? Useimpien seurakun t ien kellot on sähköistetty, automatisoitu , eikä automaatti toimi aina virhee t tömästi . Inhimillinen sanoma j ä ä pois. Teknii k ka t oim i i omalla tavallaan . Usein
soitto on kylmää , h ä täistä, nykivää. Uudessa ki r kk or a k ennustai t eessa
kellotapuleista on tullut ongelma: halutaan avoimia k e ll otapulitelineitä . Mutta niistä tuleva ä ä ni, jos se halutaan voimakkaaksi , on
räikeä , voisipa sanoa miltei häijy, joten se ympäristös s ä ei herätä
harrasta tun nelmaa, vaan ärtymystä . Tällaisesta kai erääs sä Helsingin
seurakunnassa oli kysymys. To isaalta meid&n s ä hköistetyn ja teknillisen ajan ihmisen pi täisi ymmärtää teknillisesti s o ite t tuja säveliä .
Kun tarkkaan kuuntelemme , kai k k i kirkonkellot so i ttavat jotain sävelmää : h ääkellot iloa, aamukellot kutsua , ehtoakellot rauhaa ja hiljentymistä , kuolinkellot, sanomakellot ja saattekello t ikuisuuden t oivoa.
Ka ll ion kirkon t ornissa Helsingissä on kellost a, joka esittää k e llojen
soito lla Sibeliuksen tuttua sävelmää.
Toini Hakala
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Odotettu arkkitehtuuriteoreetikon ja suunnittelijaveteraanin
Aulis Blomstedtin vierailu keräsi Teknisen korkeakoulun arkkitehtiosaston auditorinn ää?iään myöten täyteen. Blomstedtin
vähäeleisestä ja itsekriittisestä ilmaisusta hahmottui kuulijoille kasvoista kasvoihin kuva työnsä kanssa yhdeksi tulleesta henkilöstä. Suunnittelusaran nuoreen kyntäjään vaikuttaa
Bn antautuneisuus tehtävälleen. Hänen ominaislaatunsa lienee
luennon jälkeisen käytäväkommentin mukaisesti funktionalismin,
toiminnallispohjaisen suunnitteluperiaatteen matematisoiminen.
B on tullut tunnetuksi suhdetutkielmistaan, lähinnä ihmisen mitoista lähtevästä Canon 60 -suhdejärjestelmästä. Ba kuunnellessa
tulee tietoi sek si myös ihmisen sidonnaisuudesta ominaislaatuunsa. Kuten l uennoit sija päätt i lämminhenki sen esitelmänsä :
- Säveltäjä Bruckner on sanonut : Voi sinhan komponeerata t oi s i nki n , mutt a mitä Isä Jumal a s iitä sanoisi ?

1 Logo

1 Canon 60

Uusi yritys
e

Syyskausi '77 näki uuden kulttuurilehden äänekkään syntymän.
Anteliaan radio-ohjelma-ajan saattel emana '~åköpiiri' tarkasteli ensi numerossaan päivänvaloa kuluneena tammikuuna. Toimitusneuvoston nimiä ovat esi merkiksi Reijo Wilenius, Jörn
Donne r, Pentti Holappa , Kall e Holmb erg, Em o Paasili nna, Hei kki
Sarmant o. Otsikolla 'Kans all i s en kult t uur i n puo lesta' tarkast elee pää toimi tta ja E Taivalsaar i lehden l in j aa avausnumeross8
mm s eura avast i :
- On syytä korostaa lehden riippumattomuutta. Eyrimme
avoimen, vilpittömän keskustelun ai kaansaamiseen ja
katsomme, että lehdellä on oltava oi keus tarkastella
kriittisesti myös edistyksellisten ihmisten töitä ja
puheita.
Hahmoteltuun riippumattomuuteen joutuu luomnollisesti asettamaan kysymysmerkin jo lehdykän syntyseremonioiden johdosta :
kustannusosuuskunnan kokoonkutsunnassa ja näytenumerob sisällön
suhtee~ painotus on yksipuolisen vasemmistolainen, joskin maltillissävyinen. Vasemmistolainenkin riippuvuus on riippuvuutta.
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Smmm. sei t tiä me.aliskuus sa
puitten hiljainen odotus o jan pient a reella
tuleeko s a de v a i aurinko
myrskyn riuhtaisu l i:!.vitse
vai lumen nainok o ha rtioille
pienten :oa.Jujen piiriin ?
Sumun sei ttiä elii.mäntiellä
odotuksen onr..i ja tuska
mihin näin
onko talvi jo t akana lenännorldcoverkk o jen lävitse .
katsoisin valon v a ib.tumista •
Mutta t ämä sumunh a rmaa päivä
on avoinr-a elää nyt
iloita leikkiä antaa l aulun soida •
11.3.1977
Maila Harinen

LINNUT
Ne lensivät nois yön tähtiä pa J.n
oli suuntansa selvä sen lermosta näin .
Ne liulcu.tvat nois kuin hohtava nauha
niitä häm,'irä suojeli , yön 1 emp e::i. r auha.
Ne lensivät, lensivät mää ränpä qt ä nsä kohti
niitä Jumalan sonni, suuri r 8Jckaus johti.
Erkki Vinka la

OLETKO
~idellyt kädessäsi
miljoonaa vuotta
tuntenut
millainen tomuhiuJ;:kanen
yksi ihmiselämä
on aikakausien kelloilla mit attuna ?

OLETKO
huika istune ena
yrittänyt aavistella
Kaikkivaltiaan suuruutta,
Hänen,
joka on kaiken luonut
ja kehityksen lait säätänyt ?
Aino Niinistö

MU~N~LO~
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Suomen Kristillisen Taideseuran perusti nuori kirjailija
Hilja Haahti ystävineen vuonna 1919. Seuran toiminnan alkuperäiset peruskivet, kristillisyys ja suomalaisuus, ovat jälleen
ajankohtaisia. Kristillinen Taideseura kutsuu piiriinsä toisaalta taiteen ystäviä, sen vastaanottajia ja myös eri aloilla ponnistelevia taiteilijoita.
Mikäli olet kiinnostunut KTSsta, ota yhteyttä lähimpään kääntöpuolella mainituista yhdyshenkilöistä, kysy lisää ja liity !
Liittyminen käy myös suoraan allaolevalla lipukkeella. Jäsenyyteen sisältyy kahdesti vuodessa ilmestyvä ARS MAGNA
Liittymiskaavake postitetaan lähimmälle yhdyshenkilölle.
Nimi
Osoite

Arvo/CJmmatti

II Syntymäaika
~~~Al
__l__ek
__
i_r_j_o_i_t_u_s________________________________~

--------------------Puhelin

POHUNTOJA KRISTILLISEN TAIDESEURAN PAIKALLISYHDISTYSTEN
KEVÄÄN 1978 TOIMINNASTA

e

KTS Helsinki
• la 18.3. jäsentilaisuus ansioituneiden jäsenten mittavan toiminnan juhlistamiseksi, yhdessäoloa kahvin äärellä.
su 16.4. Keskusseuran vuosikokous ja vuosijuhla Meilahden srk-salissa, Pihlajatie 16, Helsingissä. Ennen ti-.
l~lisuuden alkua keskusseuran johtokunta samoissa tiloissa klo 14.30, ohjelman kesto n klo 18 asti, jonka jälkeen mahdollisuus seurata seurakunnan toimintaan kuuluvaa herännäisnuorten kuoron konserttia. Ohjelman sisältönä teema 'MITÄ KRISTITTY ODOTTAA NÄYTTÄMÖTAITEELTA ?',nuorten näytelmäryhmä, hengellisiä pienoisnäytelmiä, keskustelua. Raitiolinjat 4, 10 •

• su 21.5. Kevätretki Tampereelle, tarkempia tietoja jäsenkirjeestä. Kuin myös yksilöidympäq tietoa muista toiminnoista, maaliskuun toiminnan osa.l ta huomaa muutos !

e

KTS Lahti
• ti 28.2. Vftosikokous Talouskoululla, Saimaenkatu 3-5, alkaen
kello 19. Ohjelmassa matkakertomus diakuvin.
• su 16.4. bussiretki keskusseuran vuosikokou...l(seen
• Kesäinen luostariretki Heinäveden valamoon ja Kuopion ortodoksiseen museoon. O~paana mahfollisesti khra Raimo Töntsi. Ajat
ilmoitetaan myöhemmin •

• KTS Kotka
• la 22.4. Jäsenilta. Insinööri Per-Ole Bäckström kertoo diakuvin taiteilija Segersträlesta.

Joukkojulkaisu

KTS=N YHDYSHENKILÖITÄ
Merja Pelkonen
Mäkelänrinne 5 A 314
00550 Helsinki 55

(90)736685

Antero Polso
Hakamäki 2 B 17
oe120 Espoo 12

(90)428262

Antti Raipala
Aleksanterinkatu 4 A
15110 Lahti 11

(918)22123

Taimi Tukiainen
Petkeltie 8 B 54

20540 Turku 54
(921)373118

Meeri Salo
Korkeavuorenkatu 20 B 24
48100 Kotka 10

(952)15776

Eero Mikkonen
Nuijamiestenkatu 21 A 7
50100 Mikkeli 10

(955)16030

Elsa Mäkelä
Kauppakatu 55-57 B 33
70100 Kuopio 10

(971)12071

ARS MAGNA suuri taide e ILMESTYMINEN 2 kertaa vuodessa,
3. vuosikerta e TOIMITUS c/o KTS Helsinki, koonta ark yo
Antero Polso, osoite yllä e JULKAISIJA Suomen Kristillinen
Taideseura ryl perustettu 1919 ePAINOPAIKKA Offsetlinja
Sinkkonen 197ö

